Impostômetro em R$1,2 trilhões
O Impostômetro da Associação
Comercial registra R$ 1,2 trilhão
hoje (5), às 11h. Com o valor daria
para comprar cerca de seis milhões
de apartamentos do programa ‘Minha Casa Minha Vida’, que iria zerar
o déficit habitacional brasileiro.
O montante corresponde ao que
os consumidores já pagaram em
impostos, taxas e contribuições
desde o primeiro dia do ano e chega
16 dias antes do que em 2017, o
que denota elevação tributária na
passagem de um ano para o outro.
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Os prejuízos em grãos
ultrapassam R$ 17 bilhões
com aumento médio do frete

A defesa do ex-executivo
da empreiteira Engevix Gerson Almada recorreu ao STF
para suspender a execução
provisória da pena de 34 anos
e 20 dias de prisão, em regime
fechado, em um dos processos
da Operação Lava Jato. O caso
será decidido pela presidente
do STF, ministra Cármen Lúcia,
que está no plantão da Corte
durante o recesso de julho.
De acordo com os advogados,
a situação processual de Almada é a mesma do ex-ministro
José Dirceu, que foi beneficiado
por um habeas corpus concedido pela Segunda Turma do
STF na semana passada. Para
a defesa, o empresário, que
foi condenado na mesma ação
penal de Dirceu, tem chances
de ter sua pena reformada pelas
instâncias superiores.
“E, assim como se reconheceu em relação ao coacusado
[Dirceu], que teve sua liberdade concedida, os recursos do
peticionário têm o condão de
reverter sua condenação ou, ao
menos, rever os elevados pata-
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Condenado pede
soltura com base em
decisão sobre Dirceu

Argumentos da defesa do exministro José Dirceu faz escola.

mares das penas que lhe foram
aplicadas, com fundamento nos
argumentos que, conforme se
verá, se mostram igualmente
plausíveis”, sustenta a defesa.
Almada está preso por determinação do juiz federal Sérgio
Moro, que, em março, determinou o imediato cumprimento
da pena de Gerson Almada,
autorizado pelo STF em 2016,
após o fim dos recursos contra
a condenação em segunda instância (ABr).

Brasília - O pré-candidato
do PDT à Presidência da
República, Ciro Gomes, foi
vaiado em evento promovido
pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI), ontem (4),
em Brasília, ao defender que
a reforma trabalhista foi uma
“selvageria” aprovada contra
os trabalhadores. Ele voltou a
dizer que, se eleito, irá ouvir todos os setores antes de sugerir
uma nova proposta para a área.
“Não tenho poder de revogar
a reforma trabalhista no primeiro dia. Precisamos substituir
essa selvageria por uma verdadeira reforma trabalhista. Meu
compromisso com as centrais
sindicais é botar esta bola de
volta para o meio de campo”,
disse. O discurso fez com que
parte da plateia iniciasse uma
vaia contra o pré-candidato.
Ciro reagiu. “Pois é, vai ser
assim mesmo. Se quiserem
presidente fraco, escolham um
desses aí que vêm com conversa
fiada para vocês”. Em seguida,
pediu que a plateia colocasse
a “mão na consciência”. “50
milhões de compatriotas nossos

“Cada nova
geração de
computadores
desmoraliza as
antecedentes e
seus criadores”.
Carlos Drummond de Andrade
(1902/1987)
Poeta brasileiro

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Ciro Gomes vaiado em
evento promovido pela CNI

Pré-candidato do PDT à
Presidência, Ciro Gomes.

estão vivendo o pão que o diabo amassou na informalidade.
Vamos colocar a mão na consciência, cavalheiros”, afirmou.
Antes do fim de seu tempo,
Ciro voltou a falar sobre o assunto e procurou defender que o
problema da indústria brasileira
não são os salários de trabalhadores, mas sim a política de
câmbio e juros. Em seguida, ele
arrancou aplausos da mesma
plateia ao dizer que irá agir
sobre “os dois preços centrais
que estão desindustrializando
o Brasil: câmbio e juros”. “Vou
agir para a indústria sobreviver
e competir”, acrescentou (AE).

mente inconstitucional, pois
viola a livre iniciativa e a livre
concorrência”, diz Elisangela.
A CNA apresentou Ação Direta de Inconstitucionalidade

(Adin) no STF em 12 de junho
pedindo a suspensão da eficácia
da MP 832/18. A Adin está com
o ministro Luiz Fux, relator das
ações que questionam o tabela-

mento de fretes. Em agosto,
haverá uma audiência pública
proposta pelo ministro para
discutir o assunto e decidir o
mérito da questão (AE).

Agricultura e agronegócio
‘são sustentáculos’ do governo

PF prende CEO da GE
na América Latina
A Polícia Federal prendeu o
CEO da General Eletric (GE)
para a América Latina, Daurio
Speranzini Jr., e o executivo
da Philips, Frederik Knudsen,
durante a Operação Ressonância, desdobramento da Fratura
Exposta e deflagrada na manhã
de ontem (4). A GE informou
que “as alegações são referentes
ao período em que o executivo
[Speranzini] atuou na liderança
de outra empresa [a Philips]”.
Por sua vez, a Philips ressaltou que ainda não teve acesso
ao processo, mas que colaborará com as investigações.
Entre os presos também está
o empresário Miguel Iskin, que
foi solto pelo ministro do STF,
Gilmar Mendes, em dezembro
de 2017. Os agentes cumpriram
22 mandados de prisão em São
Paulo e no Rio, além de mandados de busca e apreensão no
apartamento do ex-secretário
estadual de Saúde do Rio de
Janeiro Sérgio Cortês (ANSA).

Ao participar ontem (4) de
cerimônia em que o Banco
do Brasil anunciou o financiamento de R$ 103 bilhões para
a safra agrícola 2018/2019, o
presidente Temer destacou a
importância do agronegócio para
o crescimento do PIB do país. “A
agricultura e o agronegócio são
fortes sustentáculos de qualquer
governo. Neste último governo,
o agronegócio e a agricultura
progrediram enormemente e, assim, puderam assegurar até um
PIB. Quando entrei no governo,
o PIB anterior era menos 3,6%.
Sempre tive uma colaboração do
agronegócio e da agricultura.”,
disse ao lembrar que o setor é de
fundamental importância para a
geração de empregos.
Dos R$ 103 bilhões destinados pelo Banco do Brasil para o
financiamento da safra agrícola
2018/2019, R$ 11,5 bilhões são

anunciado pelo governo no dia
6 de junho. O BB é o principal
agente de financiamento da
agricultura brasileira, respondendo por 60% do crédito disponível para o setor. O ministro
da Fazenda, Eduardo Guardia,
disse que o agronegócio é “a
cara do Brasil que dá certo” e
“continua crescendo e trazendo
benefícios para a população”.
Ressaltou a importância das
ações tomadas pelo governo
para garantir a retomada do
crescimento sustentado do país.
O presidente do BB, Paulo
Caffarelli, afirmou que o valor
a ser disponibilizado é 21%
maior do que o ofertado na safra
2017/2018, que foi de cerca
de R$ 85 bilhões. “O Banco do
Brasil está presente em todos
os municípios no que diz respeito ao agronegócio brasileiro”,
afirmou (ABr).

O presidente Temer discursa
no lançamento do Plano Safra
2018/2019 do Banco do Brasil.

para as empresas da cadeia do
agronegócio e R$ 91,5 bilhões
em crédito rural aos produtores
e cooperativas.
Os recursos a serem liberados
pelo banco estão dentro dos
R$ 194 bilhões do Plano Safra

Álvaro Dias propõe lista
Documento de Identificação
tríplice em indicações ao STF
emitido pelos Correios

Brasília - O senador Álvaro
Dias (Podemos-PR), pré-candidato a presidente da República,
defendeu ontem (4), que a indicação de ministros do STF seja
feita por meio de lista tríplice,
seguindo critérios de meritocracia. Em crítica ao STF, Álvaro
Dias disse que atualmente as leis
são “interpretadas ao sabor de
conveniências e circunstâncias”
pelos ministros. Ele afirmou
que a medida poderia “eliminar
suspeições” que pairam sobre
decisões de ministros da Corte.
O senador também fez críticas
diretas à reforma trabalhista e
declarou que será preciso que
o próximo presidente promova
mudanças na proposta da reforma da previdência, em tramitação na Câmara. “Não há como
evitar a idade mínima e não há
como não convergir os sistemas
público e privado. Não se fará
reforma da previdência sem
eliminar privilégios de autoridades”, disse o senador, durante
participação no evento Diálogo
da Indústria com Candidatos à
Presidência da República, promovido pela CNI.
Álvaro Dias diz que reforma
trabalhista produziu avanços,
mas criticou o mecanismo de
trabalho intermitente e a possibilidade de mulheres lactantes
trabalharem em locais insalubres. Em âmbito internacional,

Pré-candidato a presidente
da República, senador
Álvaro Dias (Podemos-PR).

Dias disse que o País deve tentar
vincular o Mercosul a acordos
comerciais com o Mercado Comum Europeu. Na Petrobras, ele
defende que seja estabelecida
“competição” na exploração,
prospecção e distribuição de
combustível.
Em sua proposta de reforma
do Estado, o senador afirmou
que é preciso eliminar toda
espécie de penduricalho que
complemente os rendimentos
de autoridades de alto escalão e
manifestou apoio à proposta de
estabelecer um teto salarial. Dias
afirmou que existem orçamentos
engordados na administração
pública, como universidades
federais e particulares, que
recebem recursos por meio do
FIES, além de desperdícios com
alugueis de imóveis (AE).

CÂMBIO

BOLSAS
O Ibovespa: +1,46% Pontos:
74.743,11 Máxima de +1,68%
: 74.904 pontos Mínima de
-0,3% : 73.450 pontos Volume:
5,7 bilhões Variação em 2018:
-2,17% Variação no mês: 2,72%
Dow Jones: feriado nos EUA
Pontos: - Nasdaq: feriado nos
EUA Pontos: - Ibovespa Futuro:

A CNA entende que o preço é determinado em função da oferta e da demanda
e o tabelamento de preços mínimos cria distorções.

+1,5% Pontos: 75.215 Máxima
(pontos): 75.245 Mínima (pontos): 73.795. Global 40 Cotação:
747,759 centavos de dólar Variação: -1,64%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,9126 Venda: R$ 3,9131
Variação: +0,4% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,99 Venda: R$ 4,09
Variação: +0,49% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,9052 Venda: R$
3,9058 Variação: +0,35% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,8500
Venda: R$ 4,0530 Variação:
+0,4% - Dólar Futuro (agosto)

Os Correios e o TSE fecharam
uma parceria ontem (4) com o
objetivo de garantir a emissão
do Documento Nacional de
Identificação (DNI) em todo
o país. O DNI é um documento digital único que reunirá
informações da identidade
(RG), CPF, título de eleitor e
carteira nacional de habilitação
dos cidadãos. A base de dados
dessa nova identidade utiliza os
registros biométricos dos eleitores armazenados pelo TSE,
que coordena os trabalhos de
implementação por meio de um
Comitê Gestor da Identificação
Civil Nacional.
A parceria com os Correios
prevê a abertura de pontos de
atendimento para acesso ao
documento, aproveitando a capilaridade da estatal, presente
em todos os municípios brasileiros. Como projeto-piloto,
inicialmente, os Correios vão
emitir o DNI a partir de sua
agência central, em Brasília,
apenas para funcionários da
própria empresa. “Conforme for
o piloto, as conclusões [desse
projeto], estabeleceremos um
cronograma da parceria para
o atendimento à população”,
explicou a juíza auxiliar do TSE,
Ana Lúcia de Andrade Aguiar,
que assinou o protocolo de intenção junto com o presidente
dos Correios, Carlos Fortner.

Cotação: R$ 3,9230 Variação:
+0,37% - Euro (17h36) Compra:
US$ 1,1656 Venda: US$ 1,1657
Variação: -0,01% - Euro comercial
Compra: R$ 4,5590 Venda: R$
4,5610 Variação: +0,35% - Euro
turismo Compra: R$ 4,4770 Venda: R$ 4,7400 Variação: +0,57%.

Reprodução

A

milhões. Para a população em geral, os impactos do tabelamento
de fretes é o aumento de 12,1%
no preço de alimentos como
arroz, carnes, feijão, leite, ovos,
tubérculos, frutas e legumes,
que compõem a cesta básica das
famílias brasileiras.
“Ao contrário do parecer do
relator sobre a constitucionalidade do tabelamento, a
CNA, em consonância com o
Cade e Ministério da Fazenda,
entende que, em um mercado
concorrencial, o preço é determinado em função da oferta e
da demanda e o tabelamento
de preços mínimos cria distorções, estimulando a ineficiência
econômica, além de ser clara-
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CNA reitera que a tabela, a ser
construída com a sua participação, deve ser de natureza
referencial e não obrigatória e
dessa maneira não deve resultar
em nenhum tipo de indenização
aos caminhoneiros e multa por
parte da ANTT”, afirma em nota
a assessora técnica da Comissão
Nacional de Logística e Infraestrutura da CNA, Elisangela
Pereira Lopes.
Conforme a entidade, os prejuízos em grãos já ultrapassam R$
17 bilhões com aumento médio
do frete em 40%. O setor de arroz
estima a perda de quase 29 mil
postos de trabalho diretos e indiretos e a redução na demanda
por arroz na ordem de R$ 376,4

Antonio Cruz/ABr

Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) diz que
o relator da MP, que institui
a Política de Preços Mínimos
do Transporte Rodoviário de
Cargas, deputado Osmar Terra
(MDB-RS), não considerou os
argumentos do setor produtivo.
O relatório será analisado pelo
plenário da Câmara após ser
aprovado na Comissão Especial
Mista do Congresso Nacional.
Segundo a CNA, apesar de
ter incluído a participação
dos contratantes de frete na
construção de uma tabela de
fretes, o relator rejeitou a alteração da natureza vinculativa
da tabela para referencial. “A

De acordo com a magistrada,
ainda no segundo semestre deste ano o documento começará
a ser emitido para a população,
mas de forma escalonada. “Não
vamos lançar tudo ao mesmo
tempo, [ocorrerá] em alguns
estados antes do que em outros,
justamente para dar uma segurança para a própria operação”.
Para poder obter o documento, o cidadão precisará estar
registrado na base biométrica do
TSE. Isso significa que a pessoa
terá de ter o título de eleitor já
com a identificação de biometria
realizada. Segundo o TSE, essa
base de dados conta atualmente com 88 milhões de pessoas
registradas. Apesar do DNI ser
um documento digital, o Comitê
Gestor da Identificação Civil
Nacional analisa a viabilidade
de também emitir uma versão
física da nova identidade (ABr).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,42% ao
ano. - Capital de giro, 9,77% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO

Ouro Cotação: feriado nos EUA
Variação: - - Ouro BM&F (à vista) Cotação: 156,300 Variação:
+1,46%.

